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PROGRAMAÇÃO

1º Dia - Chegada a Munique
Chegada no aeroporto de Munique e traslado ao hotel. Hospedagem. Restante do dia livre para os 
primeiros contatos com a cidade.

2º Dia - Munique
Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade de Munique com destaque para a Prefeitura, a Praça 
da Ópera com o Palácio Real, a Avenida Maximillian e a Königsplatz. Tarde e noite livres, em que poderá 
visitar um dos muitos museus desta cidade, o campo de concentração de Dachau, ou ainda participar de 
um passeio opcional a�m de conhecer os jardins do Palácio Nymphenburg, o Marstallmuseum (Museu 
das Carruagens Reais) e ainda o Parque Olímpico, com subida à Torre Olímpica. Hospedagem.
À noite, possibilidade de jantar numa das tradicionais cervejarias da cidade (opcional).

3º Dia - Munique > Nuremberg > Rotemburg > Stuttgart
Café da manhã. Saída para Nuremberg, importante cidade da Alemanha, ligada a �guras ilustres da 
história alemã, como Dürer e Wagner. Tempo livre. Continuação da viagem até Rotemburg, uma das 
mais antigas e encantadoras cidades da Rota Romântica. Almoço. Pela tarde, passeio a pé para descobrir 
os pontos mais belos desta linda cidade. Tempo livre e continuação da viagem para Stuttgart, importante 
cidade industrial, famoso centro editorial e sede da Mercedes-Benz. Hospedagem.

4º Dia - Stuttgart > Floresta Negra > Friburgo (Freiburg)
Café da manhã. Saída para visita do Museu Mercedes -Benz, onde poderemos ver a linha temporal de 
130 anos de história da indústria automobilística. Após a visita, continuação para a Floresta Negra, e 
parada em Triberg, famoso centro de produção de relógios de cuco. Almoço. De tarde, continuação para 
Gutach (entrada no museu etnográ�co). Atravessando a Floresta Negra, chegaremos na capital da 
região, a cidade de Friburgo. Tempo livre no centro histórico. Hospedagem na região de Friburgo.

5º Dia - Friburgo (Freiburg) > Heidelberg > Frankfurt
Café da manhã. Continuação da viagem para Heidelberg. Breve passeio a pé pelo centro desta cidade 
universitária, capital do estado de Baden -Würtenberg. Continuação da viagem entrando no estado de 
Hesse, onde nasceram os famosos irmãos Grimm, autores de uma coletânea de contos infantis, como 
Hansel e Gretel e Cinderela. Continuação em direção à cidade de Frankfurt, a capital �nanceira da 
Alemanha e cidade natal de Goethe. Tempo livre para passear pela cidade, conhecendo a Praça Romer-
berg, onde em 1933 os nazistas queimaram milhares de livros, rodeada pelos lindos edifícios em 
enxaimel, com a Prefeitura, a Ópera e a igreja de S. Nicolau. Hospedagem.

6º Dia - Frankfurt > Rüdesheim > Cruzeiro no Reno > Colônia
Café da manhã. Saída para o Vale do Reno, passando do lado da cidade de Wiesbaden, com destino a 
Rüdesheim, importante centro vinícola. Tempo livre para passear. Embarque num maravilhoso cruzeiro 
no rio, com um percurso encantador, ladeado de castelos e aldeias típicas, que nos fará recordar as 
lendas dos irmãos Grimm e histórias de cavaleiros e fadas. Desembarque e continuação da viagem até 
Colônia, importante cidade no vale do rio Reno. Tempo livre para descobrir esta antiga colônia romana, 
célebre pela sua catedral, que alberga as relíquias dos 3 Reis Magos. Hospedagem.

7º Dia - Colônia > Berlim
Café da manhã e continuação de nossa viagem através das belas paisagens de orestas da região da 
Baixa Saxônia por Hannover, sua capital, com um passado de alianças dinásticas com Inglaterra. Parada 
para almoço livre. De tarde, continuação para Berlim, capital da Alemanha reuni�cada. Chegada e hospe-
dagem. Para a noite, sugerimos um passeio para visitar os centros da vida noturna de Berlim, o novo e o 
antigo - a Postdamer Platz e o bairro judeu (opcional).

8º Dia - Berlim
Café da manhã e visita da cidade, com destaque para: Alexanderplatz (coração da antiga Berlim Leste), 
e partes do famoso Muro de Berlim (construído pelos alemães de Leste, que separava não só as duas 
cidades, como todo um sistema econômico e político). Passaremos ainda pelas catedrais Protestante e 
Católica, a ilha dos Museus, a avenida Unter den Linden, a Universidade Humboldt, o Teatro da Ópera, as 
Portas de Brandenburgo (arco triunfal erguido no séc. XVIII), o Reichstag (atual parlamento alemão 
recentemente restaurado), e a Kurfürstendamm, centro de comércio e de entretenimento da cidade. 
Pela tarde, sugerimos participar de uma excursão opcional a Potsdam, com visita de um dos palácios 
imperiais (entrada), e com passeio pelos magní�cos jardins do Palácio de Sanssouci. Hospedagem.

9º Dia - Saída de Berlim
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 
horas, conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto. Feliz viagem 
de regresso.

INCLUI

8 Cafés da manhã bu�et e 2 refeições em restaurantes locais;
Circuito em ônibus de turismo;
Traslado de chegada e saída;
Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
Taxas hoteleiras e de serviço;
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
Acompanhamento durante todo o circuito por um guia Abreu bilingue (português e espanhol);
Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: Munique e Berlim;
Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso Guia: Nuremberg, Rotemburg, Stuttgart, Floresta
Negra, Heidelberg, Frankfurt, Rüdesheim, Vale do Reno e Colônia;
Entradas em museus e monumentos de acordo com o itinerário: Museu da Mercedes e Museu 
da Floresta Negra;
Cruzeiro no rio Reno.

NÃO INCLUI

As refeições não incluem bebidas.Tudo o que não estiver devidamente mencionado nos serviços inclu-
ídos (item acima).

HOTÉIS PREVISTOS

Munique: Achat Premium Münchenêsüd
Stuttgart: Dormero Hotel Stuttgart
Freiburg: Stadt Freiburg Hotel
Frankfurt: Novotel Frankfurt City
Colônia: Novotel Köln City
Berlim: Crowne Plaza Berlin - Potsdamer Platz

DATAS

2019 – Saídas em 05 de maio; 02 e 30 de junho; 28 de julho; 25 de agosto; 22 de setembro.

OBSERVAÇÕES

Durante o período de feiras ou outros eventos especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis e ou 
cidades diferentes dos indicados no roteiro.

VALOR POR PESSOA

Valores da parte terrestre em euros. Solicite-nos a parte aérea de acordo com sua preferência de data de 
saída dos tours.



PROGRAMAÇÃO

1º Dia - Chegada a Munique
Chegada no aeroporto de Munique e traslado ao hotel. Hospedagem. Restante do dia livre para os 
primeiros contatos com a cidade.

2º Dia - Munique
Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade de Munique com destaque para a Prefeitura, a Praça 
da Ópera com o Palácio Real, a Avenida Maximillian e a Königsplatz. Tarde e noite livres, em que poderá 
visitar um dos muitos museus desta cidade, o campo de concentração de Dachau, ou ainda participar de 
um passeio opcional a�m de conhecer os jardins do Palácio Nymphenburg, o Marstallmuseum (Museu 
das Carruagens Reais) e ainda o Parque Olímpico, com subida à Torre Olímpica. Hospedagem.
À noite, possibilidade de jantar numa das tradicionais cervejarias da cidade (opcional).

3º Dia - Munique > Nuremberg > Rotemburg > Stuttgart
Café da manhã. Saída para Nuremberg, importante cidade da Alemanha, ligada a �guras ilustres da 
história alemã, como Dürer e Wagner. Tempo livre. Continuação da viagem até Rotemburg, uma das 
mais antigas e encantadoras cidades da Rota Romântica. Almoço. Pela tarde, passeio a pé para descobrir 
os pontos mais belos desta linda cidade. Tempo livre e continuação da viagem para Stuttgart, importante 
cidade industrial, famoso centro editorial e sede da Mercedes-Benz. Hospedagem.

4º Dia - Stuttgart > Floresta Negra > Friburgo (Freiburg)
Café da manhã. Saída para visita do Museu Mercedes -Benz, onde poderemos ver a linha temporal de 
130 anos de história da indústria automobilística. Após a visita, continuação para a Floresta Negra, e 
parada em Triberg, famoso centro de produção de relógios de cuco. Almoço. De tarde, continuação para 
Gutach (entrada no museu etnográ�co). Atravessando a Floresta Negra, chegaremos na capital da 
região, a cidade de Friburgo. Tempo livre no centro histórico. Hospedagem na região de Friburgo.

5º Dia - Friburgo (Freiburg) > Heidelberg > Frankfurt
Café da manhã. Continuação da viagem para Heidelberg. Breve passeio a pé pelo centro desta cidade 
universitária, capital do estado de Baden -Würtenberg. Continuação da viagem entrando no estado de 
Hesse, onde nasceram os famosos irmãos Grimm, autores de uma coletânea de contos infantis, como 
Hansel e Gretel e Cinderela. Continuação em direção à cidade de Frankfurt, a capital �nanceira da 
Alemanha e cidade natal de Goethe. Tempo livre para passear pela cidade, conhecendo a Praça Romer-
berg, onde em 1933 os nazistas queimaram milhares de livros, rodeada pelos lindos edifícios em 
enxaimel, com a Prefeitura, a Ópera e a igreja de S. Nicolau. Hospedagem.

6º Dia - Frankfurt > Rüdesheim > Cruzeiro no Reno > Colônia
Café da manhã. Saída para o Vale do Reno, passando do lado da cidade de Wiesbaden, com destino a 
Rüdesheim, importante centro vinícola. Tempo livre para passear. Embarque num maravilhoso cruzeiro 
no rio, com um percurso encantador, ladeado de castelos e aldeias típicas, que nos fará recordar as 
lendas dos irmãos Grimm e histórias de cavaleiros e fadas. Desembarque e continuação da viagem até 
Colônia, importante cidade no vale do rio Reno. Tempo livre para descobrir esta antiga colônia romana, 
célebre pela sua catedral, que alberga as relíquias dos 3 Reis Magos. Hospedagem.

7º Dia - Colônia > Berlim
Café da manhã e continuação de nossa viagem através das belas paisagens de orestas da região da 
Baixa Saxônia por Hannover, sua capital, com um passado de alianças dinásticas com Inglaterra. Parada 
para almoço livre. De tarde, continuação para Berlim, capital da Alemanha reuni�cada. Chegada e hospe-
dagem. Para a noite, sugerimos um passeio para visitar os centros da vida noturna de Berlim, o novo e o 
antigo - a Postdamer Platz e o bairro judeu (opcional).

8º Dia - Berlim
Café da manhã e visita da cidade, com destaque para: Alexanderplatz (coração da antiga Berlim Leste), 
e partes do famoso Muro de Berlim (construído pelos alemães de Leste, que separava não só as duas 
cidades, como todo um sistema econômico e político). Passaremos ainda pelas catedrais Protestante e 
Católica, a ilha dos Museus, a avenida Unter den Linden, a Universidade Humboldt, o Teatro da Ópera, as 
Portas de Brandenburgo (arco triunfal erguido no séc. XVIII), o Reichstag (atual parlamento alemão 
recentemente restaurado), e a Kurfürstendamm, centro de comércio e de entretenimento da cidade. 
Pela tarde, sugerimos participar de uma excursão opcional a Potsdam, com visita de um dos palácios 
imperiais (entrada), e com passeio pelos magní�cos jardins do Palácio de Sanssouci. Hospedagem.

9º Dia - Saída de Berlim
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 
horas, conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto. Feliz viagem 
de regresso.

INCLUI

8 Cafés da manhã bu�et e 2 refeições em restaurantes locais;
Circuito em ônibus de turismo;
Traslado de chegada e saída;
Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
Taxas hoteleiras e de serviço;
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
Acompanhamento durante todo o circuito por um guia Abreu bilingue (português e espanhol);
Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: Munique e Berlim;
Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso Guia: Nuremberg, Rotemburg, Stuttgart, Floresta
Negra, Heidelberg, Frankfurt, Rüdesheim, Vale do Reno e Colônia;
Entradas em museus e monumentos de acordo com o itinerário: Museu da Mercedes e Museu 
da Floresta Negra;
Cruzeiro no rio Reno.

NÃO INCLUI

As refeições não incluem bebidas.Tudo o que não estiver devidamente mencionado nos serviços inclu-
ídos (item acima).

HOTÉIS PREVISTOS

Munique: Achat Premium Münchenêsüd
Stuttgart: Dormero Hotel Stuttgart
Freiburg: Stadt Freiburg Hotel
Frankfurt: Novotel Frankfurt City
Colônia: Novotel Köln City
Berlim: Crowne Plaza Berlin - Potsdamer Platz

DATAS

2019 – Saídas em 05 de maio; 02 e 30 de junho; 28 de julho; 25 de agosto; 22 de setembro.

OBSERVAÇÕES

Durante o período de feiras ou outros eventos especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis e ou 
cidades diferentes dos indicados no roteiro.

VALOR POR PESSOA

Valores da parte terrestre em euros. Solicite-nos a parte aérea de acordo com sua preferência de data de 
saída dos tours.



PROGRAMAÇÃO

1º Dia - Chegada a Munique
Chegada no aeroporto de Munique e traslado ao hotel. Hospedagem. Restante do dia livre para os 
primeiros contatos com a cidade.

2º Dia - Munique
Após o café da manhã, visita panorâmica da cidade de Munique com destaque para a Prefeitura, a Praça 
da Ópera com o Palácio Real, a Avenida Maximillian e a Königsplatz. Tarde e noite livres, em que poderá 
visitar um dos muitos museus desta cidade, o campo de concentração de Dachau, ou ainda participar de 
um passeio opcional a�m de conhecer os jardins do Palácio Nymphenburg, o Marstallmuseum (Museu 
das Carruagens Reais) e ainda o Parque Olímpico, com subida à Torre Olímpica. Hospedagem.
À noite, possibilidade de jantar numa das tradicionais cervejarias da cidade (opcional).

3º Dia - Munique > Nuremberg > Rotemburg > Stuttgart
Café da manhã. Saída para Nuremberg, importante cidade da Alemanha, ligada a �guras ilustres da 
história alemã, como Dürer e Wagner. Tempo livre. Continuação da viagem até Rotemburg, uma das 
mais antigas e encantadoras cidades da Rota Romântica. Almoço. Pela tarde, passeio a pé para descobrir 
os pontos mais belos desta linda cidade. Tempo livre e continuação da viagem para Stuttgart, importante 
cidade industrial, famoso centro editorial e sede da Mercedes-Benz. Hospedagem.

4º Dia - Stuttgart > Floresta Negra > Friburgo (Freiburg)
Café da manhã. Saída para visita do Museu Mercedes -Benz, onde poderemos ver a linha temporal de 
130 anos de história da indústria automobilística. Após a visita, continuação para a Floresta Negra, e 
parada em Triberg, famoso centro de produção de relógios de cuco. Almoço. De tarde, continuação para 
Gutach (entrada no museu etnográ�co). Atravessando a Floresta Negra, chegaremos na capital da 
região, a cidade de Friburgo. Tempo livre no centro histórico. Hospedagem na região de Friburgo.

5º Dia - Friburgo (Freiburg) > Heidelberg > Frankfurt
Café da manhã. Continuação da viagem para Heidelberg. Breve passeio a pé pelo centro desta cidade 
universitária, capital do estado de Baden -Würtenberg. Continuação da viagem entrando no estado de 
Hesse, onde nasceram os famosos irmãos Grimm, autores de uma coletânea de contos infantis, como 
Hansel e Gretel e Cinderela. Continuação em direção à cidade de Frankfurt, a capital �nanceira da 
Alemanha e cidade natal de Goethe. Tempo livre para passear pela cidade, conhecendo a Praça Romer-
berg, onde em 1933 os nazistas queimaram milhares de livros, rodeada pelos lindos edifícios em 
enxaimel, com a Prefeitura, a Ópera e a igreja de S. Nicolau. Hospedagem.

6º Dia - Frankfurt > Rüdesheim > Cruzeiro no Reno > Colônia
Café da manhã. Saída para o Vale do Reno, passando do lado da cidade de Wiesbaden, com destino a 
Rüdesheim, importante centro vinícola. Tempo livre para passear. Embarque num maravilhoso cruzeiro 
no rio, com um percurso encantador, ladeado de castelos e aldeias típicas, que nos fará recordar as 
lendas dos irmãos Grimm e histórias de cavaleiros e fadas. Desembarque e continuação da viagem até 
Colônia, importante cidade no vale do rio Reno. Tempo livre para descobrir esta antiga colônia romana, 
célebre pela sua catedral, que alberga as relíquias dos 3 Reis Magos. Hospedagem.

7º Dia - Colônia > Berlim
Café da manhã e continuação de nossa viagem através das belas paisagens de orestas da região da 
Baixa Saxônia por Hannover, sua capital, com um passado de alianças dinásticas com Inglaterra. Parada 
para almoço livre. De tarde, continuação para Berlim, capital da Alemanha reuni�cada. Chegada e hospe-
dagem. Para a noite, sugerimos um passeio para visitar os centros da vida noturna de Berlim, o novo e o 
antigo - a Postdamer Platz e o bairro judeu (opcional).

8º Dia - Berlim
Café da manhã e visita da cidade, com destaque para: Alexanderplatz (coração da antiga Berlim Leste), 
e partes do famoso Muro de Berlim (construído pelos alemães de Leste, que separava não só as duas 
cidades, como todo um sistema econômico e político). Passaremos ainda pelas catedrais Protestante e 
Católica, a ilha dos Museus, a avenida Unter den Linden, a Universidade Humboldt, o Teatro da Ópera, as 
Portas de Brandenburgo (arco triunfal erguido no séc. XVIII), o Reichstag (atual parlamento alemão 
recentemente restaurado), e a Kurfürstendamm, centro de comércio e de entretenimento da cidade. 
Pela tarde, sugerimos participar de uma excursão opcional a Potsdam, com visita de um dos palácios 
imperiais (entrada), e com passeio pelos magní�cos jardins do Palácio de Sanssouci. Hospedagem.

9º Dia - Saída de Berlim
Os serviços do hotel terminam com o café da manhã (o quarto poderá continuar ocupado até às 10 ou 12 
horas, conforme as normas de cada hotel). Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto. Feliz viagem 
de regresso.

INCLUI

8 Cafés da manhã bu�et e 2 refeições em restaurantes locais;
Circuito em ônibus de turismo;
Traslado de chegada e saída;
Estadia em quartos duplos nos hotéis mencionados;
Taxas hoteleiras e de serviço;
Serviço de bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);
Acompanhamento durante todo o circuito por um guia Abreu bilingue (português e espanhol);
Visitas de Cidade (incluídas) com Guia Local: Munique e Berlim;
Outras Cidades e Locais comentados pelo nosso Guia: Nuremberg, Rotemburg, Stuttgart, Floresta
Negra, Heidelberg, Frankfurt, Rüdesheim, Vale do Reno e Colônia;
Entradas em museus e monumentos de acordo com o itinerário: Museu da Mercedes e Museu 
da Floresta Negra;
Cruzeiro no rio Reno.

NÃO INCLUI

As refeições não incluem bebidas.Tudo o que não estiver devidamente mencionado nos serviços inclu-
ídos (item acima).

HOTÉIS PREVISTOS

Munique: Achat Premium Münchenêsüd
Stuttgart: Dormero Hotel Stuttgart
Freiburg: Stadt Freiburg Hotel
Frankfurt: Novotel Frankfurt City
Colônia: Novotel Köln City
Berlim: Crowne Plaza Berlin - Potsdamer Platz

DATAS

2019 – Saídas em 05 de maio; 02 e 30 de junho; 28 de julho; 25 de agosto; 22 de setembro.

OBSERVAÇÕES

Durante o período de feiras ou outros eventos especiais, a hospedagem poderá ser em outros hotéis e ou 
cidades diferentes dos indicados no roteiro.

Período

Junho, julho e agosto de 2019

Maio e setembro de 2019

Preços por pessoa (parte terrestre)

Apartamento duplo

€ 1.395

€ 1.445

Suplemento individual

€ 420

€ 420

VALOR POR PESSOA

Valores da parte terrestre em euros. Solicite-nos a parte aérea de acordo com sua preferência de data de 
saída dos tours.


